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  م٢٧/٠٢/٢٠٠٨              قادر يامان
  

   

  »مرگ بر امپرياليزم«آيا شعار 
  می تواند چپ و راست را به هم پيوند دهد ؟

  در حاشيه ای مناسبات گرم ايران با نيرو های چپ گرای امريکای جنوبی
  
  

از جمله طرح جهان     . بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و ديوار برلين، جهان در يک تغيير سريع گام برداشته است
از يکطرف به ميان آمدن کشور . دو قطبی به عنوان يک نهاد بازدارنده ای قدرت نمايی امريکا در جهان نسج گرفت

در رأس روسيه، از جانب ديگر حضور " های جديد از بدنه اتحاد شوروی و پيدايش کشور های مشترک المنافع
م عرصه های زنده گی و در کنار اينها شيوه تفکر در اروپا ، مبنی بر کشور چين به مثابه قدرت بزرگ جهانی در تما

همچنان گسترش شبکه های . اينکه ديگر اياالت متحده نبايد يکه تاز جهان و دوران باشد، در حال گسترش ميباشد
ه است، در بزرگ مافيايی مواد مخدر و قاچاقبران اسلحه، تروريزم و القاعده که در رأس اسالم گرايان قرار گرفت

از اينجاست که هر قدرت موجود در جهان . جهان قطب های جداگانه و تهديد کننده به صلح جهانی را ايجاد کرده اند
نمونه آن اعالن آماده گی جنگی حزب اهللا ( حاال خود جنگ سرد و در صورت ضرورت جنگ گرم را به پيش ميبرند 

از اينجاست که تهران در پی آن است که در اين سياست .)   گرفتلبنان عليه اسراييل در اين اواخر را ميتوان نام
قطب سازی جهان برای خود جايگاهی دست و پا کند و در اين آشفته بازار جنگ سرد، رژيم آخوندی در پی گرم 

  . سازی مناسبات اش با کشور های امريکای التين، که مناسبات خوبی با اياالت متحده ندارد، ميباشد
اما بدون  . نسج گرفته و رشد می يابد " مرگ بر امپرياليزم"ات به هر ترتيبی که باشد، در بستر شعار   اين مناسب

شک ، مناسبات تنگاتنگ جمهوری اسالمی با کشور های ونزوئال، نيکاراگوا و کوبا، به جذابيتی که اين کشور ها در 
د و اين کشور ها را در افکار جهانی در يک بين نيرو های روشنفکر جهان دارند ضربه ای شديدی وارد خواهد کر

  .رديف قرار خواهد داد
 شکل گيری اين مناسبات، که بر اساس بنياد يک جبهه ای ضد امپرياليستی به ميان آمده، ياد جبهه ضد سوسياليستی  

  . را به ذهن ما زنده ميسازد، ولی با  تفاوت بازيکنان آن ) اتحاد شوروی وقت(
با تمام نيروهای ضد اتحاد شوروی، " دشمن دشمن من دوست من است " تحده بر اساس سياست در آنزمان اياالت م

واشنگتن بدون در نظر داشت پيامد های خطرناک آن، به . به ويژه در رابطه با قضايا ی افغانستان متحد گرديده بود
 ها دست به پيوند های زد، که هم اکنون بهانه ای مقابله با مسکو، حتا با عقب گرا ترين و منفور ترين نيرو ها و رژيم

  . همان نيرو ها دامنگير خودش گرديده است
 تجارب تاريخی نشان ميدهد که، از نگاه سياست خارجی، همچو روابط و جبهه ها بيانگر تالش بازيکنان اين سياست 

ر انجام می پذيرد، اکثرأ در برای ايجاد يک جبهه، در مقابل کشور يا سيستمی به منظور مقابله با آن سيستم يا کشو
چنين پيمان ها و زدو بند ها اهدافی را که هر يک از اعضای آن دنبال ميکند، چه بسا بسيار متفاوت می باشد و آنها 

  .نميخواهند اين تفاوت ها را آشکار سازند
. حال حاضر تکرار ميکنندچنين به نظر ميرسد که اشتباه اياالت متحده امريکا را کشور های  ونزوئال و نيکاراگوا در 

اگر دولت های چپگرا در جنوب قاره امريکا، جبهه ای ضد امپريالستی را رسمأ با رژيم تهران ايجاد نموده اند، پس 
  ...!!!.ميتوانند با پذيرفتن شبکه القاعده اين جبهه را تقويت نموده و مکمل سازند

فعال جبهه ای ضد شوروی با دهل واشنگتن می رقصيد ، يک شبه به مثابه تهران که چندی قبل يکی از اعضای 
را يکبار ديگر گرم " استکبار جهانی "دوست و هم پيمان روسيه، وارث اتحاد شوروی چهره عوض ميکند و شعار 

  .ميسازد
رد ؟ تجربه باور ک" استکبار جهانی"پرسش به ميان می آيد، که چگونه ميتوان به تهران به صفت عضو گروه ضد 

نشان ميدهد که همچو رژيم ها در جريان تغيرات سياسی ـ نظامی بسيار زود و سريع چهره و موقف خود را عوض 
و به يک چشم زدن دوست ديروز به دشمن تمام عيار در می آيد ، که نمونه آن سياست غير انسانی تهران در . ميکنند

ديديم که رژيم مال . اری پناهنده های افغانی در شرايط ناگوار ميباشدقبال حوادث سه دهه افغانستان و اخيرأ اخراج اجب
و جهاد عليه اشغالگران خارجی چه نيرنگ هايی بکار   " اخوت اسالمی"ها در گذشته های نه چندان دور به نام 
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مطرح بست، و باز هم ديديم که چگونه همه چيز عوض ميشود، نه اخوت اسالمی و نه ارزش های انسانی برايشان 
  .بود

چاويز، اورتيگو و ديگران که در راه ايجاد جبهه ضد امپريالستی روی احمدی نژاد حساب ميکنند، بايد به اين نکته 
  . بيهوده اعتماد ميکنند" ! کارت"توجه کنند، که به يک 

وابط رژيم های عقب گرای چون رژيم آخوندی ايران هر لحظه ميتواند در صف مقابل قرار گيرد، ميتوان از ر
تنگاتنگ واشنگتن در جريان چندين دهه گذشته با عقب گرا ترين نيرو ها از قبيل اخوان المسلمين، جهادی های  

  .افغانی ، القاعده و غيره ميتوان نام برد
را در اختيار مخالفين " سيا"مگر آقای اورتيگو حوادث بيست سال پيش را از ياد برده اند، چگونه تهران اسلحه و پول 

  .ياد ميگردد" رسوايی ايران ـ کونترا " ساندنيست ها قرار داد، که در تاريخ به دولت
  :چنين گزارش داد . سی. بی. در بيستمين سالگی افشای رسمی ماجرای ايران ـ کونترا بی

امريکا به صورت پنهانی، به ايران که آن زمان با قطع رابطه کامل با اياالت متحده قرار داشت ، اسلحه می  "
هدف امريکا از فروش سالح به ايران، جلب کمک اين کشور برای آزاد ساختن امريکايی هايی بود که در . وختفر

افشای اين مطلب و مطرح شدن آن در مطبوعات جهان، به رسوايی بين المللی . لبنان به گروگان گرفته شده بودند
هاشمی رفسنجانی، رئيس وقت مجلس شورای انجاميد و ايران نيز ناگزير به موضع گيری شد تا آنجاييکه اکبر 

اسالمی در خطابه های نماز جمعه تهران رسمأ به معامله تسليحاتی پنهان ميان ايران و امريکا اعتراف کرد، آن هم 
در حاليکه خمينی، رابطه ميان ايران و امريکا را به رابطه گرگ و ميش تشبيه می کرد و مقامات جمهوری اسالمی 

  ١"  می کردند که ايران به هيچ وجه اقالم تسليحاتی خود را از خارج وارد نميکند همواره پا فشاری
آقای چاويز و اورتيگو، به اين نکته بايد توجه کنند که در صورت ضرورت ، اياالت متحده همين فردا ميتواند با نيرو 

  .جديدی را در مقابل شما ايجاد نمايد چون القاعده ، طالب و آخوند های ايران کنار بيايد و جبهه ! های ضد امريکايی 
  
  

  پايان
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